TALE
Nationalbankdirektør Lars Rohdes talenoter til
pressemøde om forbud mod handel med kroner
i Rusland og Belarus

DET TALTE ORD GÆLDER

Ruslands invasion af Ukraine er en game-changer og vi står nu med en
krig grænsende op til EU. Det påvirker hele det globale samfund.
Det er et farvel til fredsdividender og et goddag til oprustning.
Jeg vil gerne starte med at slå fast, at vi ikke kan acceptere, at den danske krone kan misbruges og anvendes til finansiering i Rusland.
Fastkurspolitikken betyder, at kronens værdi er fast over for euroen. Den
danske krone kan derfor anvendes som en mulig erstatningsvaluta for euroen.
Det er afgørende, at de økonomiske sanktioner er effektive og ikke kan
omgås af Rusland.
Derfor mener vi også, at det er nødvendigt at gennemføre de samme restriktioner for muligheden for brug af danske kroner, som de, der er gennemført på europæisk niveau for euro.
Lad os vende blikket mod sanktionerne og de økonomiske effekter.
Siden Ruslands invasion af Ukraine har EU og andre G7-lande indført koordinerede og hidtil usete økonomiske sanktioner.
Sanktionerne har haft øjeblikkelig og betydelig indvirkning på Ruslands
økonomi.
Aktiemarkedet i Rusland er faldet markant. Det samme gælder den russiske Rubel, der er faldet betydeligt i værdi. Det har betydet, at den russiske centralbank har været nødsaget til, at have renten til 20 pct. for, at
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stabilisere deres valutakurs. Samlet set er det blevet markant dyrere at
leve i Rusland.
Det er blot et par eksempler på de effekter, som sanktionerne har medført.
Flere internationale organisationer forventer, at sanktionerne vil bringe
den russiske økonomi ud i en dyb recession i år. De skønner, at Ruslands
BNP falder med mere end 10 pct. i år. Det er mere end den russiske økonomi faldt med under finanskrisen. Derudover vurderes Rusland at være i
overhængende fare for at gå statsbankerot som følge af sanktionerne.
Desuden vil sanktionerne få langvarig betydning for den russiske økonomi. Mindre samhandel og såkaldt braindrain fra dygtige russere, der
søger væk fra landet, vil mindske Ruslands vækstpotentiale fremadrettet.
Men det er ikke kun russisk økonomi, der påvirkes af sanktionerne. Krigen i Ukraine vil også få mærkbare økonomiske konsekvenser for både
virksomhederne og husholdninger herhjemme og i vores samhandelslande.
Nationalbanken skønner, at krigen i Ukraine tager 1 procentpoint ud af
væksten i Danmark i år.
Først og fremmest fører krigen og sanktioner til et lavere udbud af energi
og andre råvarer. Det vil slå ud i markante prisstigninger på fx energi, og
dermed udhule husholdningernes købekraft.
Øget usikkerhed om krigens videre forløb vil derudover sætte sig i lavere
forbrugs- og investeringslyst.
Som udgangspunkt er dansk økonomi dog stærk. Beskæftigelsen er høj,
der er stor opsparing i den private sektor, og vi har sunde offentlige finanser.
Så selvom sanktioner overfor Rusland også har økonomiske konsekvenser for os selv, så kan dansk økonomi stå igennem en forventet vækstafmatning.
Tak for ordet.
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